
Jätkusuutlik elu  
väljaspool kodu

Kutsealase hügieeni  
valdkonna üleilmse liidrina  
on meie missioon muuta  
elu väljaspool kodu 
jätkusuutlikumaks.



„Jätkusuutlik areng on areng, mis rahuldab 
praegused vajadused, seadmata kahtluse 
alla tulevaste põlvkondade võimalusi oma 
vajaduste rahuldamiseks.” 

ÜRO 1987. aasta aruanne „Meie ühine tulevik”  
(tuntud ka kui Brundtlandi aruanne)
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Sissejuhatus 

Jätkusuutlikkus on lai kontseptsioon.  
See võib alata heaks tööandjaks olemisest  
ja osalemisest kogukondade elus, kus toimub 
teie äritegevus, ja lõpuks hõlmata ka nappide 
ressursside, nagu energia ja vesi, hoolika 
kasutamise ja toormaterjalide vastutustundlikku
hankimist.

See on üha tihedamalt seotud innovaatilise 
tegevusega ja jätkusuutliku tarbijakäitumise 
toetamisega.

Investorid hindavad kõige 
paremate jätkusuutliku tegevuse 
tulemustega ettevõtjaid kuni 

19% kõrgemalt,  
võrreldes keskmiste tulemustega 
ettevõtjatega4  

55% võrra 

kasvanud töötaja motivatsioon 
tugevate jätkusuutlikkus programmidega 
ettevõtetes – seda näitab suurem 
tööviljakus ja töölt puudutud päevade 
vähenemine3 
 

Kaks 
kolmest 

maailma ettevõtjast ütleb,  
et jätkusuutlikkuse strateegiad  
on konkurentsivõime  
säilitamiseks vajalikud2

 

66% lõppkasutajatest 
ütleb, et nad maksaksid rohkem  
jätkusuutlike lahendustega  
kaupade ja teenuste eest1

Jätkusuutlikkus mõjub äritegevusele hästi
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Jätkusuutliku  
elu loomine  
väljaspool kodu
Tänapäeval veedavad inimesed üha rohkem oma  
elust väljaspool kodu asuvates keskkondades –  
töökohtades, hotellides, koolides, restoranides 
ja lennujaamades. Selle tagajärjel suureneb 
nõudmine lahenduste järele, mis muudavad  
elu väljaspool kodu jätkusuutlikumaks. Tork kui 
kutsealase hügieeni valdkonna üleilmne liider 
peab seda meie missiooniks.

Torkil on kõrged jätkusuutlikkuse alased ambitsioonid ja meie 
peame jätkusuutlikkust oma äristrateegia tuumikuks. Meie 
pühendumine jätkusuutlikkusele põhineb kolmel olulisel 
valdkonnal, kus meie tooted ja teenused avaldavad meie 
arvates kõige suuremat mõju: 

24%  

vähem puhastamiskordi,  
kuid parema kvaliteediga5

20%  

puhastamisele kuluvast  
ajast säästetud6
 

Tork EasyCube®



54% 
Hügieenistandardite 
parandamine koolieelsetes 
lasteasutustes ja koolides 
võib vähendada õppetööst 
puudumise määra kuni 54%, 
sest lapsed haigestuvad 
harvem7

Heaolu
Hügieen, tervis ja heaolu on tihedalt seotud. 
Arenevates riikides on puhta vee kättesaadavus  
ja paremad hügieenitavad haiguste leviku 

tõkestamise kõige tähtsamad eeldused. Kuid ka nendes 
maailma paikades, kus oht on väiksem, on hügieen  
tervise ja heaolu seisukohast oluline. 

Näiteks hotellide, restoranide ja kohvikute puhul on hügieenil 
väga tähtis roll maine kujundamisel, lisaks haiguste köögist 
klientidele edasikandumise vältimisele, ja samuti kõikide  
alade pidevalt värske ja esinduslikuna hoidmisele. Kinnis
varahooldus võib olla pingeline ja füüsiliselt kurnav ning  
meie tegevuskavas on esikohal lahenduste väljatöötamine,  
mis võivad selle kergemaks ja tõhusamaks muuta.

Me oleme seda silmas pidades välja töötanud rea heaolu 
suurendamise lahendusi nagu näiteks Tork EasyHandling®, 
ergonoomiline pakendisüsteem. Me jagame ka teadmisi  
ja harime inimesi hügieeni alal oma Tork Clean CareSM 
programmi kaudu.

Paremaks muudetud 
hügieenitingimused

70% 
Parandatud hügieenitavade 
abil võib tervishoiusektoris 
ennetada kuni 70% 
tervishoiuteenustega  
seotud nakkustest 8
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Rohkem vähema abil
Suuta vähema abil rohkem ära teha tähendab 
hakata uut moodi mõtlema sellest, kuidas me  
kogu väärtusahelas asju kujundame ja toodame.  

Me loome tooteid ja teenuseid, mis muudavad ressursikasutuse  
tõhusamaks, tegemata järeleandmisi Tork toote kvaliteedis  
ja lahenduse leidlikkuses. 

See tööviis on meil võimaldanud välja töötada selliseid lahendusi  
nagu kokkusurutav pakend. See muudab veo ja täitetooted 
tõhusamaks Tork PeakServe® ContinuousTM käterätisüs
teemidega ja Tork excelCLEAN® pühkelappidega, mis 
võimaldavad tööstusliku puhastuse korral kasutada kuni  
40% võrra vähem lahusteid.

Me näeme, et selline ambitsioon sobib üha rohkem ressursi
tõhususele keskenduvate õiguslike muudatustega, samuti 
tarbijakäitumisega, mis on suunatud toodete kasutamise ja 
tarbimise vähendamisele.

Tork Xpressnap salvrätijaotur 
vähendab tarbimist 
vähemalt  

25%9

Tork Xpressnap®

OLELUSRINGI HINDAMINE
Olelusringi hindamine on toote olemasolu kõikide etappidega seotud keskkonnamõju  
süstemaatilise hindamise meetod. Me oleme kasutanud seda meetodit 1990ndate 
aastate algusest, et aidata meie Tork tooteid arvustada ja parandada nende keskkon
na tõhusust. Olelusringi hindamine aitab meil saada laiemat ülevaadet keskkonnaga 
seotud probleemidest, sest annab üksikasjalikumaid andmeid asjaomase energia ja 
materjalide sisendite ja keskkonda viimise kohta. See võimaldab meie tootearendajatel  
teha teadlikumaid otsuseid toote või teenuse keskkonnamõju kohta.
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Vähendab süsiniku  
jalajälge vähemalt  

40% võrra
10 

Tork PaperCircle®

Saadaval teatavates ELi riikides

Ringmajandus
Järgmine suur hüpe jätkusuutliku tuleviku 
tagamisel hõlmab uut moodi mõtlemise  
seoses äritegevuse ja tarbimisega.  

Ühiskonnad lähevad lineaarselt toimimiselt aegamööda  
üle ringluspõhisele ja see nõuab uusi ärimudeleid, millega 
juurutatakse mõtteviisil „kujunda, vähenda, taaskasuta  
ja võta ringlusse” põhinevat vastutustundlikku 
ressursikasutust.

Kutsealase hügieeni puhul on ringlussevõtt suurem väljakutse, 
sest ideaaljuhul ei tohiks muud ringlussevõetavad jäätmed 
paberjäätmeid saastada, kuid mitmete ettevõtete ja jäätme
käitlusettevõtete vahel on loodud partnerlused, mille raames 
uuritakse kõige toodetava ringlussevõtmist. Meie oleme  
Torkis selle arengusuunaga tegelema hakanud ja loonud  
oma kompostitavate toodetega klientidele ringmajanduse 
lahendused Tork PaperCircle® (ELis) ja  
Closed Loop Recycling (USAs). 

AMBITSIOONIKAD RINGLUSSEVÕTU 
EESMÄRGID

EL on seadnud üldise eesmärgi võtta ringlusse 
65% olmeprügist aastaks 203011

USA paberitootjate eesmärk on taaskasutada 
70%  Ühendriigis toodetud paberist aastaks 
202012

LEED 
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) on kõige laiemalt kasutatav 
rohelise ehituse hindamissüsteem maailmas. LEED, mida saab rakendada praktiliselt 
kõikide ehituste puhul, olgu tegemist avalike hoonete või eluasemeprojektidega,  
pakub tervislike, väga tõhusate ja kulutasuvate roheliste ehituste loomise raamistikku. 
LEED sertifikaat on kogu maailmas tunnustatud jätkusuutlikkuse alase saavutuse 
sümbol. LEED tõend näitab jätkusuutliku projekteerimise, ehituse, käitluse ja  
hoolduse alast pädevust ja selle töötas välja USA Roheliste ehituste nõukogu.  
Paljud Tork tooted aitavad kaasa LEED tunnustuse saavutamisele.
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FSC® sertifikaat
FSC tähendab Metsahoolde 
nõukogu®. FSC on globaalne 
mittetulundusorganisatsioon,  
mis sätestab nii keskkonna kui  

ka ühiskonna mõistes vastutustundlikult 
hallatava metsa standardid. Puittoodete  
puhul näitab FSC sertifikaat kõige kõrgemat 
tunnustust. Sertifikaat tagab, et kõik 
tarneahelas osalevad ettevõtjad täidavad 
puitkiu teekonna jälgitavuse parima tava 
standardeid. Sel viisil tegutsedes toetab  
FSC jätkusuutlikku, keskkonna ja ühiskonna 
suhtes vastutustundlikku metsamajandust  
ja meetmete võtmist ebaseaduslike 
metsatehingute vastu. 

Lisateabe saamiseks külastage saiti:  
www.fsc.org/

ELi ökomärgis
See on Euroopa Liidu keskkon
na sõbralikkuse märgistamis süs
teem, kus märgis omistatakse 
toodetele ja teenustele, mis 

täidavad kõrgete keskkon na standardite 
nõuded kogu olelustsükli jooksul. Sellele 
standardile vastavad ELi ökomärgise sertifi
kaadiga pabertooted on tehtud ringlus se
võetud kiududest või toorkiududest, mis 
pärinevad 100% ulatuses vastutustundlikult 
majandatud metsadest.  

Lisateabe saamiseks külastage saiti:  
ec.europa.eu/environment/ecolabel

100% meie kasutatavatest ja hangitavatest 
puitkiududest peab pärinema tarnijatelt,  
kes on FSC® standardite kohaselt 
sertifitseeritud

Ökomärgised ja sertifikaadid
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SV
AN

ENMÄRKET

Blauer Engel 
Blauer Engel (sinine ingel) on 
maailma esimene ökomärgis, 
seda kasutatakse Saksamaal. 
Sellega sätestatakse keskkonna

sõbraliku tootedisaini kõrged standardid ja see 
on ennast tõestanud jätkusuutlikuma tarbimise 
usaldusväärse teejuhina rohkem kui viimase 40  
aasta jooksul. Tooteid ja teenuseid hinnatakse 
alati kogu nende olelustsükli jooksul. 

Lisateavet leiate saidil www.blauerengel.de/en 

Ökomärgis Nordic Swan 
Ökomärgis Nordic Swan  
(Põhjala luik) võeti kasutusele 
1989. aastal, kui Põhjamaade 
Ministrite Nõukogu kutsus 

ellu programmi „Luik”, et aidata tarbijatel 
keskkonnateadlikke tooteid valida. Selle 
nõuded on välja töötatud olelustsükli  
alusel: toode peab vastama nõuetele  
kogu olemasolu jooksul, alates 
valmistamisest kuni ringlussevõtuni. 

Lisateabe saamiseks külastage saiti:  
www.svanen.se/en
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Lugege lisaks Essity pühendumisest 
jätkusuutlikkuse edendamisele saidil  
www.essity.com/sustainability 

Tunnustused ja osalemine ühendustes:

Võitja:

AMSTERDAM
INNOVATION
AWARD 2018
VISITORS CHOICE

WINNER

AMSTERDAM
INNOVATION
AWARD 2018
CATEGORY

WINNER

Tork – Essity 
kaubamärk

Tork kuulub globaalsesse hügieeni ja 
tervisevaldkonna äriühingusse Essity,  
mida peetakse maailma üheks kõige 
jätkusuut li kumaks ettevõtteks.  
Jätkusuutlikkus moodus tab lahutamatu  
osa Essity äritegevusest, mis keskendub 
heaolu suurendamisele, vastutus tund likule 
tarbimisele ja ringmajanduse ühiskonna 
kujundamisele.
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KESTLIKU ARENGU  
EESMÄRGID

ELU  
MAISMAAL

KLIIMAMEETMEDVASTUTUSTUNDLIK 
TARBIMINE JA 
TOOTMINE

JOOGIVESI JA 
KANALISATSIOON

SOOLINE  
VÕRDÕIGUSLIKKUS

HEA TERVIS JA 
HEAOLU

Ellen MacArthuri fond ja CE100 võrgustik
Ellen MacArthuri fond moodustati 2010. aastal  
ringmajandusele ülemineku kiirendamiseks.  
Essity on Ellen MacArthuri fondi Ringmajandus  
100 (Circular Economy 100, CE100) võrgustiku  
liige, mis pakub konkurentsieelset ruumi 
õppimiseks, teadmiste jagamiseks ja uute 
koostöösuhete sõlmimiseks. CE100 võrgustik 
toetab ainulaadseid turukujundusvõimalusi, 
viies kokku suurtööstuse, uued innovaatorid, 
linnad ja valitsused, ülikoolid ja arvamusliidrid.

ÜRO kestliku arengu eesmärgid
2015. aastal võtsid maailma riigijuhid ÜRO tippkohtumisel vastu kestliku arengu tegevuskava 
2030. aastaks ja selle 17 kestliku arengu eesmärki. Me oleme ülemaailmse kokkuleppe allkir
jasta jana ning toetudes oma äritegevusele ja ekspertteadmistele, pühendunud ÜRO kestliku 
arengu eesmärkide elluviimisele. Essity jaoks on esmatähtsad eesmärgid 3, 5, 6, 12, 13 ja 15, 
sest me usume, et saame just nendes valdkondades tõelist mõju avaldada. Lugege lisateavet 
kestliku arengu eesmärkide kohta saidil https://www.essity.com/sustainability/whywedoit/sdg/

Essity jätkusuutlikkuse ja ringmajanduse alased partnerlused 

Allikad
1) Nielsen Insights, Consumergoods’ brands that demonstrate commitment to sustainability outperform those who don’t (Brändikaupade tootjad, kes näitavad 
pühendu mist jätkusuutlikkusele, on edukamad tootjatest, kes seda ei tee), 2015 2) Forbes, aruanne: More Corporations Turn To Sustainability For Competitive 
Edge and Profits (Konkurentsivõime ja tulu suurendamiseks jätkusuutlikkusele toetuvate äriühingute arv kasvab), 2012 3) Harvard Business Review, A Comprehensive  
Business Case for Sustainability (Jätkusuutlikkus ärispektist), 2016 4) BCG, Moving Beyond Corporate Social Responsibility (Ettevõtjate sotsiaalsest vastutusest 
kaugemale), 2018 5) The weighted average of results achieved by two Tork EasyCube customers, measured during 158 days, before and after the implementation  
of Tork EasyCube™ (Kahe Tork EasyCube kliendi tulemuste kaalutud keskmine, mõõdetud 158 päeva jooksul, enne ja pärast Tork EasyCube™ kasutuselevõtmist)  
6) Based on the documented results achieved by three Tork EasyCube customers, measured before and after the implementation of Tork EasyCube™ (Kolme 
Tork EasyCube kliendi registreeritud tulemuste põhjal, mõõdetud enne ja pärast Tork EasyCube™ rakendamist) 7) Essity Hygiene and Health Report (Essity hügieeni  
ja tervisearuanne), 2018 8) P. Stone, Economic burden of healthcareassociated infections: an American perspective (Tervishoiuteenustega seotud nakkuste 
majanduslik koormus), 2009 9) Võrreldes tavaliste salvrätijaoturitega 10) Võrreldes praeguste jäätmekäitluse võimalustega. Based on a Life Cycle Assessment for 
Europe, where the avoided processes have been taken into account, conducted by Essity and verified by, Swedish Environmental Research Institute Ltd (Essity 
poolt läbiviidud ja Rootsi Keskkonnauuringute Instituudi poolt kinnitatud 2017. aasta elutsükli analüüsi tulemused, kus on arvesse võetud välditud protsesse), 
2017 11) Euroopa Liit, jäätmedirektiiv, 2018 12) AF&PA, Better Practices, Better Planet (Paremad tavad, parem planeet) 2020, 2017



www.tork.com.ee

Tork – Essity  
kaubamärk


